
يي ة أهههل  يل ييومههن فوائههد اليهه ة الكريمهه ة: مشههروعي ة تسهه ححهه  مشههروعي ةال
يتمهم اا ؛ لقوله:  تسلي اا وتثبيت اا لمهم وتأييد .(( إن وعد الله حق ))تنشيط

يقن يعنههي ييههو ممههن ل  يم ومن فوائد الي ة الكريم ة: النمهي عههن التسههتخفاف 
يقن علههى التسههتخفاف ؛ لقههوله: ييههو حمههن ل  حلههه  يم يي السنسان علههى أن يح همه سن

كك (( نن نف خخ كت سس كي كوال  ان:60[الهروم: ))  من التسهتخفاف لهه وجمه ] واعلهم أ
يمن شرع الله، حل ما ليس  مفا ك الناس على أن تقو يخ الوجه الول: أن يست
حل بشرع الله، كذا؟ عنههدسنا الن والثاسني: أن يستخفا ك الناس على أل تقو
يلإلسنسان يكون على وجمهيههن: الههوجه الول التستخفاف اتستخفاف الناس 
ففوه على أن يقول في شرع اللههه مهها ليههس منههه، والثههاسني: أن أن يستخ
يمن شههرع اللههه، وكلهمهها باطههل، يبما كان  حع القول  يستخفوه على أن يد
هن يستخفا ك النههاس أن تقههول: هههذا حههرام. وهههو ليههس فههي يمن الول أ ف

يبكههثرة السنتقههاد ومههاتشا ك شرع الله حرام، ل  ال اتستياء النههاس عليهها ك  مث
اا تقول حرام ..أشبه ذلا ك  مب يتمهم هذا ما يجوز، ما دمت تعتقههد أسنهها كت  للسن

مما الثاسني أن يستخفوك علههى تههرك مهها اا، أ منا ك أحد أبد يف على حق ل يستخ
يينهه للنههاس ثهم لمها حب يي اا و اا واجبهه هن يقول السنسان شيئ يمن شرع الله كأ هو 
ال: رجههل كههان حنرضرب لذلا ك مث حكه، ول ححمهم عليه تر حد الناس وصيا رأى اسنتقا
اا علهى اا غاي ة العتناء بتسههوي ة الصهفوف فههي الصههلة وكههان حريصه معتني
ذلا ك ؛ لسنه يرى حرص النبي عليه الصلة والسلم على هههذا المههر حههتى
يل ف ييخهها من اللههه  يفين بأ يل معد المخا يره، وتو اا صد يرض ب لما رأى رجل بادي مسنه غ أ
مدم ههو إلهى ا تقه حر يعتنهي بهذلا ك ويحهرص عليهه وربم يبمهم فصها ن قلهو بي
يرون عليههه أسنههت تههدفعنا يله بيد ه بدأ الناس يثههو يد حع يي حمهم  هف الشخص إذا لم ي

 لسههت ... التكبير، سنعم، وصاحوا عليههه..أسنت تخلينا واقفين هنا تساعتين 
ممههن.. بمنزول يم  قال: اتسههتووا واعتههدلوا. وبههس، وش يصههير هههذا؟ هههذا 

اتستخفه الناس على ترك؟
: شرع الله.الطال ب
يع اللهالشيخ يبر ول على تههرك : شر يع اللههه ، فالسنسههان المههؤمن يصهه شههر

من ما هههو عليههه ففه الناس ل في هذا ول في هذا، ما دام أسنه يعتقد أ يخ يست
يللنهاس كهان ههذا  حرض ع  هن سنخ يريد أ يسن منا  يك يبأحد، لو  فم  حت يع الله فل يمه أسنهههو شر

واحد يرضرب في الطول وهذا واحهد يرضههرب فههي العهرض، واحهد يقهول
يلل كل شيء، سنعم، هذا ليس حح يرن و حم ملا ك  حخ يرم كل شيء وواحد يقول:  حح
يبعهن هههوى من السنسان مسهئول أمهام اللههه عههز وجهل مهو ههو  بصحيح ؛ ل

حتيختارونالناس الذي  همهه يد يع الله، فمهها   مسئول عن أي شيء؟ عن شر
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حل ف ما كان عليه الناس أو مهها اعتههادوه أو حخا مشرع لو  من هذا هو ال تعتقد أ
يمن قبل، أو هذا دين جديد، الحمههد ال: هذا ما هو عليه الناس  قالوا له مث

مسنهلله يي أ ي ة اللههه علهه ققا فمهههذا مههن سنعمهه اا، إن كان ما أقول ح يدد يمج  جعلني 
ال فمهههذا الههدليل علههى البطلن وأسنهها يل بههاط هد،ت، وإن كان مهها أقههو مد حج أسني 

يد للرجههوع، طيهه ب يع حت هسهه حرة عظيمهه ة يم هبهه يع الممهههم أن هههذه اليهه ة فيمههها 
سر(( خب قق )) ههههذا واحهههد ((  اصصص وال )) اثنيهههن (( إن وعصصد اللصصه حصص

جج إليمههها هههي )) ثلثهه ة كلمههها أشههياءيستخفنك الذين ال يوقنون حتهها يمح  
يله: حرج بقهو ح ة الحاج ة بل غاي ة الرضرورة، ينتظر الف جج إليمها غاي يمحتا يلم  والعا

حله لقوله: ((  إن وعد الله حق (( يمل أن يكون النصر  حؤ يي إن وعصصد)) و
يء الههذين لاللصصه حصصق ففه أهههوا يخ حت اا بحيههث ل تسهه اا راتسههخ  )) ويكههون ثابتهه

يقنون،  يره الرياحييو يي يتيغ  سنعم.ما 
.......:الطال ب
يمن : هذا المر وإن كان الشيخ يرون  يف مناس ين هع ض ال ي ة الصفوفحب حي .تسو

.....:الطال ب
فهي ههذاههو اللهي ... الجماعه ة ..  يجوز هذا يمكن واحهد ..: هذا الشيخ

يين لمهم ول ينبيغي أن ....الشيء ول  يسنب حعلشههان...  أسنمها صح  يتترك السنن 
 أو.. كههل السههنن اللههي مهها يعرفمههها العههوام ...خههوف أحههد، لن ل يعلههم 

اا سنتركمها  يين، صحيح أن الشيء اللههيخوف الفتن ةالواجبا،ت أيرض حب يسن ، فنحن 
مربنهها هههذه المههور جربنهها كههان ممهد له، سنحههن ج حم يي مطأ له و حو يي قد يكون مبمهم 

مول مهها بههدأسنا بتسههوي ة الصههفوف والحههرص عليمهههايسفمهونالناس   علينا أ
كههان.... والعناي ة بمها، حتى إسني مرة في مصلى العيد قلت لواحد تقههدم 

يمن المسجد   سنعم، يعني إلى هههذا الحههدقلت ان طلعت...فاتسد ما طل ع 
ييرسنعم، لما بدأسنا لما يمهم  حيغا يسن ارا لسنمهههم مهها    يهها رب..... بين التكبيرا،ت سنظ

يل قاعههد وش يرسنا ما سندري وش قههائم و يبيه وما فيش بعد وهذا ييغ حسن هذا ما 
 .. النههاس..الخرين سنعم، ومهه ع ذلهها ك لههم .....  هذا الشيء  ....لون هذا 

يمههن والحمههد للههه صههار النههاس الن ارتههاحوا لمهههذا الشههيء وصههار هههذا 
مول الناس يمشون على التكبير لما  يمن أ .. قاموا واسنبسطوامصلحتمهم، و

يل عشههرة الن بههدأ كههل واحههدقعدوا يل خمسهه ة و  لو أسنتم فاكرين أربعهه ة و
يسه السب ب؟ يخشى أن يقههوم فههي محههل القعههود ينتقههده منمهم ينتبه لنف
الناس أو أسنه يجلس في محل القيام ينتقده الناس صار هذا فيههه إثبهها،ت

حلمهم  ح ع الصههلةكوسنمهم يحطون با الشههريط غيههر واضههح مراقبهه ة المههام.[م
تمامهها والتسههجيل أتسههرع مهن العههادي لكهن الشههيخ يتكلههم عههن ميغههايرة

]التكبيرا،ت أي أن ييغير المام صوته إذا تسجد وإذا رك ع وهكذا
.....: الطال ب
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يل الشيخ  يعنههي المههذه ب مههذه ب الحنابلهه ة..: ل ما سنجعلههه لههه مجاملهه ة و
 ما في دليل لكن بس سنحن ما سنههدري عههن هههذاأن تأتي وحدكمستح ب 

الرجل
.....: الطال ب
 المههر فههيالممهههم سنقههول:: سنعم قد يصلون وهذا صحيح هذا وارد، الشيخ

مما لو فيه سنمهي ل بأس،   والمر في هههذا...هذا واتس ع ما هو بحرام وكذا أ
يمن كوسنه أسنه يصلي بمهم أرب ع ركعا،ت في أول الليههلأوتس ع بواتس ع  الناس 

يبالحسن أسنهها أصههلى أظههن.. ثقيل،ت، وم ع ذلا ك أسنا أقول: أن فعلي ما هو 
حصهليثلث ة عشرين أو واحد وعشرين لكن م ع ذلا ك أرى أن الفرضل أن  يي

 صههلوا أربهه ع...حداعشههر، وأسنهها شههكر،ت الخههوان بعهه ض الشههباب عنههدسنا 
ركعا،ت طويل ة في أول الليل وصلوا الباقي فههي آخههر الليههل وشههكرسناهم

 ؛ لن هذا هو الفرضل وسنسأل الله يعيننهها إن شههاء اللههه علههىفي الخطب ة
..فعل 

ن قهول ابهن عبهاس: (كنهت أعهرف اسنقرضهاء صهلةالطال ب : اتسهتنبط م
ميههر التكبيرةرتسول الله صلى الله عليه وتسلم بالتكبير) أن  حيغ يت .. الخيههره 

.. يعني هذا اتستنباط
يره كنهها سنعههرف اسنقرضههاء صههلةالشههيخ يمههن حمهها يبط أجمهههل  هن حت هسهه يم : هههذا ال

يل بالتسليم؟انقضاءالرتسول  ية الرتسول تنقرضي بالتكبير و  فمهل صل
: بالتسليم.الطال ب
من التكبير اللههي هههو الشيخ يلم أ يع اا  ؟ الههذكر ؛ لن هههذه روايهه ة فههيايههه: إذ

عع الصوت بالذكر سنفس الحديث ( انصصصراف النصصاسحيصصن كان رف
) سنعههم،خمن المكتوبة على عهد النبي صصصلى اللصصه عليصصه وسصصلم

ما كنا نعرف انقضاء صصصل ة الرسصصول صصصلى اللصصهوفي رواي ة: ( 
نال بالتكبير  ). عليه وسلم إ

يبر...: الطال ب حك يي ...
 (تسههبحان اللههه والحمههد للههه واللهههيمكههن: الظاهر أسنه هو التكبير الشيخ

أكبر) يمكن هذه (الله أكبر) رفعمها الرتسول أكثر من غيرها.
 قبلمها التكبير...: الطال ب
هههذا أسنههه يكههون..  قبههل التسههليم لكههن مهها يلههزم أسنههه ...: إي سنعم الشيخ

 بالتكبير في أول ...مباشرة ما يلزم هذا، يمكن الرتسول ما يرف ع صوته
ملم سنعم. .. حتس اا يبتدئ بالتكبير إذا   أو أسنه أحياسن

يل ب التكبير:الطال ب ... جعل التكبير  الراوي ق
 سنمشههي علههى الدلهه ة الواضههح ة.. على كل حال أسنه ما ..: لسنه ما الشيخ

يبه  حت هش يم يق ف على اله وسن
يخذ فوائد السورة: ثم سنأ
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الم * تلك آيصصات *  بسم الله الرحمن الرحيم((: قال الله تعالى
يمن فوائد الي ة الكريم ة حكم ة اللههه عههز وجههل فههيالكتاب الحكيم  (( 

إسنزال هذه الحروف المهجائي ة وهي (الم) وما أشبمهمها.
يبحرف وكههذلا ك بصههو،ت ؛ لن (الههم) من الله عز وجل يتكلم  يمن فوائدها أ و
مدم يمن كلم الله وهي حروف، وهذا مذه ب أهل السن ة والجماع ة وقد تق
من كلم اللههه من أهل السههن ة والجماعهه ة يقولههون: إ اا وأ لنا البحث فيه مرار

عز وجل بحرف وصو،ت.
ين هههذا القههرآن ؛ لقههوله: ((  فو شههأ يلهه يع يمههن فوائههد اليهه ة الكريمهه ة  تلصصكو

 )).آيات
يلههه ؛ لقههوله: (( يز هن يم ج ة علههى  ج ة وعلم من القرآن آي ومن فوائد الي ة الكريم ة أ

يمن) فمهههي إضههاف ةآيات الكتاب من الضاف ة على تقدير (  ))، وتسبق لنا أ
يق هد يص يمن  يي سناحي ة؟  يمن أ يزله جل وعل  هن يم جنسي ة، طي ب القرآن آي ة على 
يلمها يللنفوس وعدم مل يبمها  يح ين قصصه و يحس يمن  يللواق ع و حقتمها  حب يمطا أخباره و
يمههن حيههث يل إل القههرآن، والثههالث  حمهه يي يل و مدد إ حر ييهه يمههن كلم  مسنه مهها  يمنمها ؛ ل
مسنمها أحكههام عادلهه ة سنافعهه ة للعبههاد فههي معاشههمهم ومعههادهم الحكام حيث أ

 )).وتمت كلمة ربك صدقا وعدالولمهذا قال الله عز وجل: (( 
يمن فوائد الي ة الكريم ة أن القرآن مكتوب كما هههو مقههروء ؛ لقههوله: (( و

 )).تلك آيات الكتاب
يمن فوائدها الثناء على القرآن بمهذا الوص ف العظيههم وهههو ((  الحكيصصمو

.((
حت يبهه هث أ

ي جم  هك يح اا ول  حق عبث يتسي جر  حجد في القرآن خب ييو اا أسنه ل  يمن فوائدها أيرض و
يله(( اا لم؟  يكههن أن يكههون الحكيم عبث ييم يينافي الحكمهه ة ول  من العبث  )) ل

اا  هكم يح اا ول  في القرآن شيء عبث ل خبر
ةة للمحسصصنينثم قال تعالى: ((    )) فيمههها قراءتههان كمههاعهدى ورحم

ةةتسبق ((  ةى ورحم ةة )) (( هد ةى ورحم  )).وهد
يمن فوائد الي ة الكريمهه ة الههترغي ب فههي هههذا القههرآن ؛ لقههوله: ((  هدىو

اى فههي العلههمورحمة  يهههد يمهدى والرحمهه ة فمهههو  منا يطل ب ال يم )) وكل أحد 
حي بههه علههى يد يممهتهه يل رحم ة اللههه وال حل به ينا من العام ورحم ة في العمل إذ أ

يهدى وبصيرة.
ملههه فمهههو علههم ح ع الخير ك حم حج من القرآن الكريم  يمن فوائد اليا،ت الكريم ة أ و

جم سنههاف ع) بقههوله: ((   )) (وعمههل صههالح)هدىسناف ع وعمل صالح ؛ لن (عل
حنال إل بالعمل الصالح. رحمةبقوله: (( يت من الرحم ة ل   )) ل

يمنمها الحث على الحسان لقوله: ((   )).للمحسنينو
حلهه الح ؛ لن اللهه جع يل الص يل العلهم والعمه ج ب لنيه يمنمها أن الحسان تسهب و

حمن؟ للمحسنين. يل هدى ورحم ة 
من يلههه الصههالح ؛ ل يمههه وعم حد عل حد إحسههان العبههد ازدا حمهها ازدا مل يك يمنمههها أسنههه  و

يصه كما تقدم  حص بنق يته وسنق يبزياد يلق على وص ف ازداد  يع الحكم إذا 
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يمن فوائههد اليهه ة الههتي بعههدها ((  الذين يقيمون الصصصل ة ويؤتصصونو
 )).الزكا ة وهم بالرخر ة هم يوقنون

يمن الحسان ؛ لن جمل ة  من إقام ة الصلة  ا بعهدها ..يمن فوائدها أ ان م جبي
 )).الذين يقيمون (( لمها

ف ب العمال إلى الله ؛ لن الله قدممها علههى من الصلة أح يمن فوائد الي ة أ و
ي ب من الصهلة أحه دد لليغيهر ولكه حع حت يم من إيتاء الزكاة فيه سنف ع  إيتاء الزكاة م ع أ

يمنمها وأفرضل. إلى الله 
يمهن ثنههاء اللههه علههى يمههن أيهن سنأخههذه؟  يمنمها الحث على إقامهه ة الصههلة  و
بب إلههى يغههو حمر بب  يبو حمح يء ل يكون إل على فعل شيء  يقيمين لمها، والثنا يم ال

الله.
يلههي الصههلة فههي حت يء الزكههاة وأسنمههها  يمن فوائههد اليهه ة الكريمهه ة فرضههل إيتهها و

 )).ويؤتون الزكا ةالفرضيل ة، سنعم ؛ لقوله: (( 
يبالخرة ؛ لقههوله: ((  حن  حق حي حمن أ يمن فوائد الي ة الكريم ة الثناء على  وهصصمو

 )).بالرخر ة هم يوقنون
هعث، سنعم، ((  حب ي،ت ال يمن فوائدها إثبا عنونو خق عيو  ))  وهم بالرخر ة هم 

(( أولئك علصصى هصصدى مصصن ربهصصم وأولئصصك هصصميثههم قههال تعههالى: 
مدمالمفلحون من المتصهفين بمها تقه يمن هذه الي ة الكريمهه ة أ ييستفاد   (( 

حمن خال ف فيما من  يمهدى فيتفرع على ذلا ك فائدة أخرى أ هم الذين على ال
حمههل حع يمههن ال يبقههدر مهها فههاته  مسنه فاته من المهدى  يهدى وأ تقدم فليس على 

واليقين.
حرضههلء يف يل على هؤلء ال مز وج يمن فوائد الي ة الكريم ة إظمهار فرضل الله ع و

 )).خمن ربهملقوله: (( 
حسنوعههان: مي ة الله عههز وجههل  يب يربو يمن فوائد الي ة الكريم ة الشارة إلى أن  و

يلجمي ع الخلق ((  رب السماوات والرض ومصصاعام ة وخاص ة فالعام ة 
 )) والخاص ة للمؤمنين.بينهما

ي،ت يل الفاضل ة الجليل ة والعتقههادا من بمهذه العما يمن فوائد الي ة الكريم ة أ و
حفلح ؛ لقوله: ((  يل ال يص حيح  )).وأولئك هم المفلحونالنافع ة 

يمهه؟ حوج حل إلى الفلح إل بذلا ك  مسنه ل تسبي يمن فوائدها أ و
: الحصر.الطال ب
 )) وأولئك هم المفلحون: الحصر ؛ لقوله: (( الشيخ

كمن يشترى لهو الحديث((  خمن الناس  يللتبعي ض، والجارو يمن)  ) (( 
حمن يشتري) مخر، وقوله: ( يمؤ يمبتدأ  حمن يشتري)  مدم، و( يمق جر  والمجرور خب
مبهر عههن الختيهار بالشهتراء ير، وع حمهن يختهها معنى الشتراء الختيار يعني 
مسنمها يصههمهم علهى هههذا المههر ؛ لن الشهتراء كمهها تعلمهون إ يحر اة إلى  إشار
يرهم هههذا الشههيء كههأسنمهم بههذلوا فيههه ية اختيا مو يق مسنمهم ل يكون بالمعاوض ة فكأ
مبر عن الختيار بالشههتراء اا (يشتري) معناها يختار، وع يلوه، إذ يلينا حلمهم  أموا
يل يذ هب حي يري الذي  حت يمش مبه ذلا ك الختيار بال حش يتمهم له حيث  يقوة رغب اة إلى  إشار
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حره، سنعم، وقههوله: ((  يل على ما اختا يحصو يمن أجل ال حله  خمصصن النصصاسما و
مههو بينمهههم )) هنهها (يشههتري) و(يشههري) كمن يشصصتري لهصصو الحصصديث

الفرق؟ (يشري) بمعنى؟
: يبي ع.الطال ب
: يبي ع، و(يشتري) بمعنى يشتري؟الشيخ

: يبتاع.الطال ب
يهههوالشيخ من الشههراء  يزين يبتاع، وعنههد النههاس أ : (يشتري): يبتاع، طي ب 

كمصصن يشصريالشتراء وليس كذلا ك قال الله تعالى: ((  خمصصن النصاس  و
 )) (يشري سنفسه) يعني؟نفسه ابتغاء مرضات الله

: يبيعمها.الطال ب
نن اللصصه اشصصترى مصصن المصصؤمنين: بههدليل قههوله تعههالى: (( الشههيخ إ

حسمهم) فمهم بائعون سنعم، وأظن الوقتأنفسهم .. )) (اشترى أسنف
خه((  نل خل ال خبي كس سن  كع نل  خض عي خل خث  خدي كح سل كو ا سه كل خري  كت سش كي سن  كم خس  ننا كن ال خم كو

مم سل خع خر  سي كغ يمههن)6 ))[لقمان:خب من ( يقلنهها إ مول اليهه ة، و ] تقههدم الكلم علههى أ
ين الختيههار بالشههتراء هنه عهه حر ع يب يع من معنى الشراء الختيار، و للتبعي ض، وأ

يله: ((  يفي ذلهها ك، وقههو موة إرادته  يق كو الحصصديثيللدلل ة على   )) أي مههالهصص
يء ي ة الشي يب إضاف حف ة إلى الحديث من با يمرضا يني"، (لمهو)  مما يع يه ع هن يم يمهي  ييل
بف يب صههو دز ثههو يب خهه ييقال: ثو يمن) كما  يعه، فالضاف ة على تقدير ( إلى سنو
يمههن)، وهكههذا يلا ك، فمهههي علههى تقههدير ( يم فرض ة وما أشبه ذ يم حديد خات خات
يمههن)، يفيه على تقههدير ( يعه فالضاف ة تكون  هو حسن يء إلى  ح ف الشي يأضي كل ما 
يبههه، والههذي حمهى  ييل يو كل ما  يمن الحديث، واللمه اا  اا (لمهو الحديث) أي: لمهو إذ
ين الشههر حمهى بالخير ع ييل يء الباطل، وقد  ي ب ما يكون في الشي حمهى به أغل ييل
يم، وكل لمهو يلمهو به ابههن آدم فمهههو يم الذ حلق اللمهو في مقا ييط لكن أكثر ما 
يتسههه ومها أشههبه ذلها ك ممها يكهون بهه حداعب ة أهله وترويهه ض فر يم باطل إل 
هوعههان: حسن حمهههى بههه  ييل حمهى به باطل والههذي  ييل ين ما  من الصل أ مصلح ة، وإل فإ

جثيعني تلمهوحديث وهو القول، والثاسني: فعل  ممهها حههدي ييلمهى به إ ، فالذي 
حو همهه حل يهنهها  حكههر  حذ ج،ت وهههي الفعهل، فههالله عههز وجههل  مما حركهها وهو القول، وإ

كمن يشتري لهو الحديث الحديث فقال:  خمن الناس  )) قههال:"(( و
يمههن لمهههو حمهههى بههه عمهها يعنههي فمهههو  ييل ييلمهى به عما يعني " كههل مهها  أي ما 

ممالحديث، و ا ما يعنههي السنسههان ولكههن يلمهههو بالمفرضههول عههن الفاضههلع
منمههها اة فههي اللمهههو بالمفرضههول لك من له فائههد يمن لمهو الحديث ؛ ل فليس هذا 
حلههو يتهه ب، ف حمرا من الفعههال  يت ب كما أ حمرا من القوال  فائدة سناقص ة، ول شا ك أ
حد منه هل سنقهول: إن ههذا بث أفي حعن حدي ممهى السنسان بحديث فيه فائدة  حل حت
من فيهه فائهدة مل ل؟ ل ؛ ل يمن لمههو الحهديث و لمهو الحديث؟ سنقول: إن هذا 
يمهو به السنسان، وإذا كان فيههه فائههدة فإسننهها سنقههول لمهههذا هل بو ي حلمه ليس مجرد 
يمنهها ك، بف  فر يصهه حت حء  يتسههو ير  ييعتههب ين الفاضههل  حرك للمفرضول ع الرجل: إن اختيا
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يبالفرضل عن المفرضول قالوا: لمهههو الحههديث عمهها حو  والذي ينبيغي: أن تلمه
.هيعني

 )) نل"  خض كي ورة علهىخل اد فمههي مكس  )) بفتح الياء وضهممها " وأمها الرض
نلالقراءتين (( خض كي خل نل )) أي: هههو، ((  خضصص عي خل حره،  مل غيهه يرضهه يي يل حره   )) أي غيهه

يل الي ة أو اشتمال هههذه الكلمهه ة علههى يهنا: اشتما ية القراءتين  سنعم، وفائد
حمهها؟ الرضههلل بنفسهه وإضهلل غيههره، سنعههم، وقهوله: "(( يه هيههن ومهها  حي المعن

نل عن سبيل الله خض عي  )) (تسبيل الله) طريق التسلم" والصههواب أنل
يقههه يل اللههه: طري ييقههال: طريههق اللههه وهههو التسههلم هههذا الصههواب، تسههبي
حي يم يسهه حعه هو تسههبحاسنه وتعههالى وهههو التسههلم، ف حض حو يل إليه والذي  يص يمو ال
حعه حسنه هو الذي وض يتسبحا مسنه  جل إليه ول يص يمو حل الله ؛ لسنه  حق الله أو تسبي طري

يل المؤمنين كما قال تعههالى: ((  يق على تسبي حل ييط يده، و حعه لعبا سنوشر كمصص كو
خل خبي كسصص كر  سيصص كغ سع  خب نت كي كو كدى  عه سل عه ا كل كن  ني كب كت كما  خد  سع كب سن  خم كل  عسو نر خق ال خق كشا عي

كن خني خم سؤ عم سل جف إلههى115 ))[النساء:ا يمرضهها حن الضافتين فمهههو  حي بي ] ول تناف
مسنه؟ الله ؛ ل

: موصل إليه.الطال ب
جف إلهى المهؤمنين ؛الشيخ يمرضها حعه، و حعه وشر جل إليه وهو الذي وض يص يمو  :

ح ف إلههى السههالكين فههي يضههي يأ يلههه الصههراط  يمث حسنه، و يكو حيسل لسنمهم هم الذين 
مسنهههصراط الذين أنعمصصت عليهصصمقوله: ((  يأضههي ف إلههى اللههه ؛ ل حو  (( 

يده ((  يلعبهها نن هصصذا صصصراطي مسصصتقيماالههذي شههرعه ووضههعه  وأ
وإنصصك لتهصصدي إلصصى صصصراط مسصصتقيم * صصصراط )) (( فصصاتبعوه

 )) سنعم.الله
نل عن سبيل الله بغير علم((  خض كي  )) هذا لبغير علم )) قوله: (( خل

ج ة حنهه يي حب يم ج ة كاشههف ة  اا صف يبعلم، فمهي إذ فل به السنسان  يرض حي اا  من هناك لمهو يعني أ
مز وجههل وعههن ين الجمهل بههالله عهه جئ ع حله هذا سناش من فع يلحقيق ة المر أي: أ
بر ل ممهههى بههأم حل حت حت حق لههه، كيهه ف  يلهه يخ يعه وعن الجمهل بحقيقهه ة مهها  الجمهل بشر
حر يلتعتب حمه  جل بما ينبيغي أن تعل مل علم؟ هذا جمه يد منه هل هذا جمهل و تستفي
يثل المؤل ف رحمه الله سنعم، إي ل يههذكره فيمهها بعههد التمثيههل، حم يي به، ولم 
ن المفسهرين قهال: إن المهراد بلمههو الحهديث ههو اليغنهاء، يم اا  من كهثير لك

يممن قال بذلا ك ابن مسعود  منو ين عبههاس وجماعهه ة، حههتى إ  وكذلا ك ابهه
حن مسعود يحل ف ويقول: (  ننصصه الغنصصاءاب  )والله الذي ال إله إال هو إ

متهى ذهه ب مجه ة ح يح ير الصهحابي  ييغناء ينبهت النفهاق فهي القله ب وتفسهي وال
هكههم الرفهه ع يح من تفسير الصحابي له  يمن أهل العلم إلى أ ج ة  الحاكم وجماع
مسنه ليس من المر ليس كذلا ك ل يعني يكون كالحديث المرفوع، والصحيح أ
يد تفسههير مر حج يم مسنه  حل للجتمهاد فيه ؛ ل يمما ل مجا له حكم الرف ع إل أن يكون 
يسههير الصههحابي ليههس لههه من تف من الصههحيح أ آي ة بمقترضى الليغ ة العربي ة فإ
يمن الصههحاب ة من المفسرين  هم أ مم اعل يره، ث جم على غي مد حق يم منه  يك حكم الرف ع ل
يل المثههال ل حر اليهه ة علههى تسههبي حمن بعدهم قد يههذكرون تفسههي والتابعين و
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من المراد بلمهو الحديث اليغنههاء يل الحصر فإذا قال ابن مسعود: إ على تسبي
حا ك فل يد حي ين هذا على تسبيل التمثيل فقط و حره، إذ يكو ل يعني أسنه ل يتناول غي

كنايلمهذا قوله تعالى: ((  خد كبا خع سن  خم كنا  سي كف كط سص كن ا خذي نل كب ا كتا خك سل كنا ا سث كر سو كأ نم  عث
ةد  خص كت سق عم سم  عه سن خم كو خه  خس سف كن خل ةم  خل كظا سم  عه سن خم يكر كف حتس  يا غاسنم اللي ما لههه..{

خه  } .. نل خن ال سذ خإ خب خت  كرا سي كخ سل خبا ةق  خب كسا سم  عه سن خم ] قههال بعهه ض32))[فههاطر:كو
يتمها، وقههال حة عن وق ير الصل يخ حؤ يي يم لنفسه هو الذي  العلماء التفسير: الظال
يكي، (ومنمهم مقتصههد) والمقتصههد هههو الههذي يههأتي حز يي آخرون: هو الذي ل 
حة المفروضهه ة ير وقتمها، وقال آخرون: هو الذي يؤدي الزكا بالصلة في آخ
ييصههلي الصههلة يمنمهم تسابق بالخيرا،ت) قال بعرضههمهم: هههو الههذي  فقط، (و
يدي الزكههاة والصههدقا،ت. هههذا حؤ ييهه في أول وقتمها، وقال آخرون: هو الههذي 
يسرون الي ة ببع ض المثلهه ة سنعههم، حف يي من العلماء قد  يل عليه؟ على أ يد حي ايش 
يرههها، فتفسههير ابههن مسههعود وابههن ا ة ليغي حلهه يمتناو فل ينافي أن تكههون اليهه ة 
حراد باليهه ة يي يتن ع أن  مسنه اليغناء ل يعني أسنه يم يللمهو الحديث بأ يرهما  عباس وغي
ح ع فيههه بث ل سنفهه يو حههدي يكههل لمههه يم، وعلى هذا فنقول: الي ة تشمل  ما هو أع
يمههن حتهه ب فههي الصههح ف والمجل،ت  ييك حطالعهه ة مهها  يم يمنههه أيرضهها  يمن اليغناء و

حع ة للههوقت حي حمرضهه مسنه في الحقيقهه ة  يمنه فإ حة   وإذا،الكلم المهراء الذي ل فائد
يد، سنعههم، وعلههى كههل حههال حشهه حأ حطههل صههار  هب حأ فد السنسان إلى ما هو  يش حي كان 
فر إلههى يجهه حي جء كههان ذلهها ك  حة منه تسههوا بث ل فائد فل حدي يك سنقول: لمهو الحديث: 
حر أعظههم، فههإذا مر إلى محههرم صهها حج مرم، لكن إن  حح يم فر إلى  يج حي محرم أو ل 

نل عصصن سصصبيل اللصصهقال قائل: اليهه ة يقههول اللههه فيمههها: (( خض كي خل  )) أو 
نل عن سبيل الله(( خض كي خل فل مهها ل  يكهه من لمهههو الحههديث   )) وأسنت قلههت: إ

يل.  يرض حي يل وقد ل  يرض حي ح ع فيه قد  ح ع فيه، وما ل سنف مسنما أقههولسنف من السنسههانفإ : إ
يه إلههى مهها هت مر حج ح ع فيه  حسه على أن يشتيغل بمهذا اللمهو الذي ل سنف حد سنف مو حع إذا 
حيغلا ك بالباطل، واللم هش حت حلمها بالحق أو  مما أن تشيغ من النفس إ مرة ؛ ل حرض حم فيه 

نل عن سصصبيل اللصصهفههي قههوله: ((  خض كي قل )) أو (( خل خضصص عي  )) هههل هههيخل
حي صهالح ة للمريههن فهإن كهان السنسههان يللعاقب ة؟ الجهواب: ههه يللتعليل أو 
يبه فاللم للتعليل، وإن كههان ل يقصههد حره  مل غي يرض يي يبلمهو الحديث أن  يصد  هق حي
يتي بمثههال للم العاقبهه ة يمن ال خ عبد الرحيم يأ ذلا ك فاللم للعاقب ة، وسنريد 

حدك؟ حل فيه؟ عن ل إشكا
ةا(( ..:الطال ب كحزن ووا و عد كع  ))خليكون لهم 
: وش أولمها؟الشيخ

.))فالتقطه آل فرعون : القصص (( الطال ب
ةا((: الشههيخ كزنصص كح ووا و عد كعصص كن لهصصم   )) فالتقطه آل فرعصصون ليكصصو

قوا يد حعهه مسنمهههم مهها أرادوا أن يكههون لمهههم  ما ك أسنمههها للعاقبهه ة ؛ ل فاللم هنهها ل شهه
ه،ت كذلا ك.  من العاقب ة صار اا، سنعم، إسنما أرادوا العكس لك وحزسن

يكل اليغناء؟الطال ب مل  : تفسيره يعني اليغناء هل هو اليغناء المحرم و
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يخل فههيالشيخ مرم فل يههد ححهه يم يب مما اليغناء الذي ليههس  : ل، اليغناء المحرم، أ
يمنه صار  يم  مما هو أه حل ع حيغ حش هن  . ..الي ة إل إ

؟.. في الخير ول في ...: طي ب اللي ل الطال ب
: مثل ايش؟ الشيخ

 بع ض الشعار التي ل يستفاد منمها ليغ ة عربي ة ول يستفادمثل: الطال ب 
منمها يعني

يو الحههديثالشيخ : ترقيق قل ب أو موعظهه ة هههذه الظههاهر تههدخل فههي لمههه
ير،  يرض حي يجر إلى ما  حي منه قد  يمن ضررهوإن لمالذي ل ينف ع ول يرضر، لك  يكن 

يم  حه حأ مما هو  يمهي ع هل يي إل أسنه 
فل عههن تسههبيل اللههه يرض يي يمن لمهو الحديث الذي قد  يمن هذا الحديث أيرضا  و
يرضههمها شههرك يمههن  الشههرك وإل بع حجد في قصههائد الصههوفي ة البريئهه ة  ييو ما 
مز من الههرب عهه يرضههي إلههى الحلههول وأ ييف يرضمها  يرضمها حلول بع -والعياذ بالله- بع
اا لل في المخلوقا،ت، سنعم، وهذا معروف شأسنه حتى لههو كههان سنههثر وجل حا
ممهههى بههه عههن حل حت حي من بع ض النههاس  يرضمها ليس كذلا ك إل أ هن بع مرم، لك حح يم فإسنه 
حجد الن ييو يه وهذا ل يجوز، و حسن حد هي حد حن ذلا ك  مواعظ القرآن والسن ة حتى يكو
يمن الناس بر  يقول كثي يع ممى بالسناشيد التسلمي ة التي اتستولت على  حس يي ما 
اا على لساسنه وعلى قلبههه، سنعههم، وهههذا يأ القرآن، دائم مسنما يقر حتى صار كأ
يمهي عن القههرآن ييل حمما  من ذلا ك  يوى رحمه الله أ حكر شيخ التسلم في الفتا حذ
اا فههي هههذه ي ض النههاس يجعههل أيرضهه اا، وبعهه اا كههثير يمنه تحذير مذر  حح والسن ة و
ي ض هكر، وبعهه يذ يمنه إلى الهه قفا فيكون إلى اللمهو أقرب  يد يل معمها  القصائد يجع
جض يثههوم، سنعههم، سنقههول: أسنههت الن مفههرو هل يك فم  فيمههها هههذه أو أ الناس يقول: أ
ير ميههر بيههن المريههن فأختهها حخ يم مل هذا؟ حتى تقول: أسنا  عليا ك أن تفعل هذا و
يسن ب يمههذ مسنههه  يلمها السنسههان وهههو يشهعر أ يكلثوم قد يفع من أم  حرهما، على أ أيس
يرب إلههى اللههه بههذلا ك، سنعههم، حق حت يم مسنه  فيحاول القلع، لكن هذا يفعله على أ
ميلون على الربا بالخههداع حح ير هؤلء الذين يت فيستمر عليه، وما هذا إل سنظي

حمهمها ويقههول:  يبالخام والمهيل وما أشب  هههذا أحسههن أو الربهها الههذي فههيأنو
اا بين هذا أ.....البنوك؟ {خليا ك  مير حخ يم وهههذا،} فنقول: هذا ليس السنسان 

يلمها بههدون أن يفعههل هههذهبس  الحمد لله في أشياء مباح ة يتمكن من فع
يللمهههو اا الرضههابط  فده عن القههرآن وعههن السههن ة، طيهه ب، إذ يص حت الشياء التي 
حل يمنه، وأما ما فيه فائدة ولكههن اشههتيغ حة  فل كلم ل فائد الحديث ما هو؟ ك
هن يشتيغل من الحكم ة أ هذ أ يف الحكم ة إ منه خل اا لك مما هو أفيد فليس لمهو به ع

يبالفرضل عن المفرضول سنعم.  السنسان 
.....:الطال ب
يئم..: صار،ت الشيخ حدا حعد يحفظوها يحفظوا القرآن، بعد حتى هذا  حب  حتى 

دائم أسناشيد؟
...:الطال ب
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اا قههدالشيخ ال أحياسنه اة وتههارة ل تهدخل فههي الموضههوع إذا صهار مث اا تار : إذ
حور حخ هع ف و حض ال  مشى أسنت وإياهم أو أسنت بنفسا ك يكون عندك مث حم حت حت يرج  تخ
حبا ك هذا ل بأس بههه، ولكههن يقق قل حر يت يل حم ع هذه الشياء  يتريد أن تس حسل و حك و

من بعهه ضبأسنا قصدي  مسنه قيههل لههي: إ اا لمهم حتى إ أولئا ك الذين اتخذوها ديدسن
 سنعههم، فههالله أعلههم، علههى كههل حههال..الناس يصلي وهو ينشد السناشههيد 

يمنهه  والشههتيغال بمههها عههن مههواعظ القههرآن والسههن ة هههوهالمسأل ة الكثار 
المحذور، إي سنعم. 

.....:الطال ب
حله جالشيخ ييعا : هو على كل حال إذا كهاسنت معالجه ة، سنعهم، فالسنسهان قهد 

يم  يس حلبتربال يطههونا ييع حل ج بالسن ة، وهههذا سنحهن الن سنراهههم  ييعا ، سنعم، يمكن 
يللعلج، فههإذا لههم يكههن يذوسنمها  يخهه مت يتل ة لكن ي ين قا اا وجرعا،ت تكو يبوب يح الناس 

ح ع الحذر الشديد.  اا تكون م يل هذا فل حرج، لكن أيرض يريق إ حط
.....:الطال ب
يدي إلههى فسههادالشيخ حؤ ييه حن  هن كهها هسههن الصههو،ت إ يح : والله على كل حههال 

يد السنسههان منههه يزيهه يدي ولك حؤ ييهه حران شههمهوة فمهههذا محههرم، وإن كههان ل  حو حثهه و
اا فل بأس منه، سنعم  اتستماع

يته ((   حة منه وعههاقب فل كلم ل فائد يك اا لمهو الحديث سنقول:  خضلطي ب إذ خلي
عن سبيل الله بغير علم )).

كذها (( خخصص نت اا علههى وي يرضههل) وبههالرف ع عطفهه حي اا علههى ( )) بالنصهه ب عطفهه
يل ل؟ قراءتههان: ((  نل عصصن سصصبيل اللصصه(يشههتري)" قراءتههان و خضصص كي خل

كذها  يرضل) أو (( ويتخ اا على (ي عذها)) تكون عطف اا على؟ويتخ  )) عطف
 )).كمن يشتري: (( الطال ب
حنمهمهها(( يشتري : الشيخ اا، وبي يذها هههزو حمههن يتخهه يمههن النههاس  )) يعني: و

حمههن من قههراءة النصهه ب تجعههل الحامههل علههى  يل ل؟ بينمهما فرق ؛ ل فرق و
ممها اا، وأ يشتري لمهو الحديث الحامهل لهه أمهران: الرضهلل واتخاذهها ههزو

هأنعلى قراءة الرف ع فإن الحامل على  حش جء واحههد،اللي هههو فيههه ال  شههي
اا للتستمهزاء يقول: اا أي مكاسن يزو يه ي،ت الله  حمن يتخذ آيا اا  يمن الناس أيرض لكن 

كذها هزوا((  يبمها " أشار المؤل ف بقوله: (( ويتخ اا  يزوء همه حم ةا ))   ))مهزوء
من المصههدر هنهها بمعنههى اتسههم المفعههول، والمصههدر بمعنههى اتسههم إلههى أ

يله؟ اا ما يأتي في الليغ ة العربي ة مثا المفعول كثير
: دراتس ة.الطال ب
يقلت، مصدر يأتي بمعنههى اتسههم المفعههول يعنههيالشيخ : ل، ما هو بالذي 

حئ بههالقرآن يمنمها أن يستمهز اا له أسنواع كثيرة،  يزو يه اا واتخاذ آيا،ت الله  ممهزوء
يره ويقههول: أتسههاطير يبأخبهها حئ بههالقرآن  يبه، ومنمههها أن يسههتمهز يمه وتركي هظ حن يب
حئ بالسن ة، يمه، ومنمها أن يستمهز يبأحكا يمنمها أن يستمهزئ بالقرآن  الولين، و
يمنمههها أن يسههتمهزئ حئ بالرتسول عليه الصههلة والسههلم، و يمنمها أن يستمهز و
من بعهه ض حرة حههتى إ يبيهه يك يلعمله، وهو  مسا ك بالسن ة ل لشخصه ولكن  حمن تم يب
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جء بآيهها،ت يد ث فمهذا اتستمهزا هح يم ملى وهو  حص من السنسان إذا  أهل العلم يقول: إ
جئ همهز حت هسهه يم حدة فمهههو  يطل،ت العبهها يمب يمههن  ال  يط هب يم يمههل  حع مسنههه إذا  الله، ويقول: إ
ي،ت اللههه عههز حل آيهها مو ححهه حمن  فل  يك حتى أو  حمن أ فل  يك بآيا،ت الله، وعلى كل حال 
اا، هزاؤ يههه اا لمههها  يخههذ مت يم هزء بالقول أو بالفعل أو بالمهيئ ة فإسنه يعتههبر  يه وجل إلى 
من أهههل العلههم متههى إ والتستمهزاء بآيا،ت الله عز وجل ليس بالمر المهيههن ح
مسنه يكفههر، واتسههتدلوا ال فهإ اا ولهو ههاز اا أو فعههل كفههر حمن قال كفر يقولون: 

عضيلذلا ك بقوله تعههالى: ((  عخصصو كن ننصصا  عك كمصصا  نن خإ نن  عل عقصصو كي كل سم  عه كت سل كأ كسصص سن  خئ كل كو
كن عئو خز سه كت سسصص كت سم  عتصص عكن خه  خل عسصصو كر كو خه  خت كيصصا كوآ خه  نل خبصصال أ

ك سل  عقصص عب  كعصص سل كن ال * كو
سم عك خن كما خإي كد  سع كب سم  عت سر كف كك سد  كق عروا  خذ كت سع ] 66 ))[التوب ة:كت

مز وجههل: ((   )) (أولء) اتسههمأولئك لهم عصصذاب مهيصصنقههال اللههه عهه
يللمفههرد (( من الرضمائر التي قبلمههها  ح ع أ مل للمفرد؟ للجم ع م يللجم ع و إشارة 

كمن يشتري خمن الناس  نل )) (( و خض كي كذ  )) (( خل خخ نت كي حرد،و هفهه يم )) فمهي لل
حمههن يشههتري) اتسههمأولئك لهصصموهنهها قههال: ((  حمههن) ( من (  )) جمهه ع ؛ ل

ح،ت هر يصهه يد عليمههها  م،ت مهها يعههو هفههرد يمفرد والجماعهه ة، فههإن أ حلح لل موصول تص
حظمههها أو حي لف يعهه يترا يلمعنههاه، ويجههوز أن  ج ع  يبهه مت يم حت  حته فههأسن هع حم حج اا له، وإن  يبع مت يم
يير اسنظر إلههى قههوله تعههالى: (( حيغ يت مل ل؟ في كل الكلم ويجوز أن  معناها و
كهصصا خت سح كت سن  خم خري  سج كت مت  ننا كج عه  سل خرخ سد عي ةحا  خل كصا سل  كم سع كي كو خه  نل خبال سن  خم سؤ عي سن  كم كو

عر كها سن كل هفههظ ((11 ))[الطلق:ا مل يل يب ع  فل هههذا علههى تسههبيل الفههراد التهها يكهه  [
 )) باعتبههارقد أحسن الله له )) هذا باعتبار المعنى (( رخالدين فيها

ية اللفظ حعا حرا يم يمن  حر،ت فيمها الرضمائر  يي يغ اللفظ، فمهي آي ة واحدة وم ع ذلا ك 
أولئصصك لهصصم عصصذابإلى مراعاة المعنى إلى مراعاة اللفظ، سنعههم، (( 

 )) (أولئها ك) أي الهذين يفعلهون ههذا الفعهل (لمههم عهذاب ممهيهن)مهين
شهوف أتهى بهه (لمههم) وهههو الخهبر قبههل المبتههدأ ؛ لفههادة الحصههر، وأتههى
حدوام والتسههتحقاق لمهههذا يثبو،ت والهه بالجمل ة التسمي ة (أولئا ك لمهم) لفادة ال

 )) العهههذاب بمعنهههى العقوبههه ة و"لهصصم عصصذابالعهههذاب، وقهههوله: (( 
ينمهههم -والعيههاذ بههالله- بههدل مهها كههاسنوا مهين(( ييمهي  )) أي ذو إهاسن ة " يعني 

يسنمهها يعوها عههن مكا حرضهه حي ي،ت اللههه حههتى  يرون بآيهها حن بأسنفسهمهم ويسههخ فزو يع حت هس حي
يمن جنس العمههل ل فههي اا الجزاء  يتمهم، ودائم حناي يج يبمثل  يبوا  يق يعو يق بمها  اللئ

ارحموا من في الرض يرحمكم مصصن فصصيالدسنيا ول في الخرة ( 
ال بمثههل (( السماء  هث يم –وزيههادة بعههد-إن تنصصصروا اللصصه ينصصصركم ) 

ببت أقدامكم كث عي يمههن جنههس العمههل هههذاو يقس فالجزاء  حف  )) وعلى هذا 
يمن ذلا ك يضه  يمن ذلا ك؟ غر يضه  اا وش غر يزو يه ي،ت الله  حخذ آيا مت الرجل الذي ا
دم حتهه همه يم بء بمههها ول  يبو هع حم مل تسخري ة غير  هن يجعلمها مح حمها بين الناس وأ حع حرض حي أن 
يزيههه بالعههذاب الممهيههن هج يي يذ بالله- أن اللههه تعههالى  يءه -والعيا بمها فصار جزا

يه  فل يذ يي ينه و يمهي يي الذي 
ةا  )) أي القرآن (( وإذا تتلى عليه آياتنا((  خبر سك كت سس عم نلى  ااكو يبر حك حت يم  ((
ةا فبشره بعذاب أليم((  سيه وقر كن عذ نن في أ سعها كأ  ))كأن لم يسم
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يي إسنسههان حمههن القههارئ؟ أ هقههرأ (عليههه آياتنهها)  يت هتلههى عليههه) أي  يت " (وإذا 
يي إسنسان، إذا الرتسول صلى الله عليه وتسلم أو الصحاب ة أو التابعون أو أ
اا علههى يرض، وليههس إعراضهه ييع يلي مستكبرا  ييو مسنه  حئت عليه آيا،ت الله فإ ير يق
اا -والعيههاذ يرض مسههتكبر ييعهه منههه  حخههر، ولك هيغل آ يش اا ل حماثل ة أو إعراض يم وجه ال
يللمباليغهه ة، هبر والسههين والتههاء فيههه  يك بالله- والتستكبار هنا اتستفعال من ال
يللطلهه ب كقولهها ك: اة تكههون  سنعم، وليست للطلهه ب ؛ لن السههين والتههاء تههار
حبر)، يللمباليغهه ة مثههل (اتسههتك اة يكون  حته، وتار ي ب ميغفر ير الله أي: أطل يف أتستيغ
يضه عههن يئه -والعياذ بالله- وإعرا حيا ير هب يك ملى مستكبرا) أي مباليغا في  حو فمهنا (

ي،ت الله ((  سعهاآيا ي ع الحههال يعنههيكأن لم يسم  )) هذه تشبيه في موضهه
يم السنتفههاع يل الذي لم يسمعمها في عههد هعمها، سنعم، كحا حم يل الذي لم يس ححا حك
اا، الههذي لههم يسههمعمها قههد يكههون ملى مستكبر يسنه و يمنه لكو منه أخبث  بمها، لك

يمعمها  حمن تس اا لكن  ملىمعذور هعمها باعتبههاروو اا فمهو كالذي لم يسههم يمستكبر  
اا، ثم قههال: ((  يمستكبر يليه  حو حت منه أشد باعتبار  يم السنتفاع، لك كصصأن فصصيعد

ةا من الصممأذنيه وقر حمم ل حص هقر ال حو اا) ال يه وقر هي حسن يذ يأ اا " (كأن في   )) صمم
حسنههه يذ يأ من  يم ع اليا،ت بل كههأ حتس مسنه  مسنه والعياذ بالله ما كأ يذن، فالمعنى أ يل فد ا يس حي
يللسم ع، فمهو لم يسههم ع وليههس مدة  يع حت هس يم مسنمها غير  هم ع كأ مس التي هي محل ال

هم ع ((  ي ة تس حده آل نن في أذنيصصهيعن اا)كأ جن واحههدة؟ (أذسنيههه) (وقههر  )) أو أذ
ملههى) أو حو يمن ضمير ( الوقر الصمم قال المؤل ف:" وجمل ة التشبيه حالن 
يهما في محل سنص ب على الحههال، التشههبيه مسنما  حلى " إ يلو يفي ا جن  الثاسني ة بيا
ملههى حو ملههى) يعنههي  يمن فاعل (و جل  ب ب على الحال، حا فله في محل سنص هذا ك
جر، طي ب وهذا يلمن في أذسنيه وق اا  يمشابمه يلمن ل يسم ع و اا  يمشابمه اا  يمستكبر
يعه يم اسنتفهها يضه وعههد يمن بيان حال هذا الرجل في إعرا في غاي ة ما يكون 
حم وجههدسنا أسنمههها ي،ت الله إذا طبقنا هذه الي ة على حال بع ض الناس اليههو بآيا
ييههو أو هد حرا حنهها سنسههم ع بعهه ض النههاس إذا جههاء،ت الغههاسني فههي ال مسن يبههق فإ حط تن

ح ع القرآن  يم حتس حسنه، وإذا  يذ يأ حبه و حح لمها قل حت حف حمها  حح حت حف يزون سنعم،  يف حل حت ال
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